
Kun je je voorstellen?

In het Verdrag voor de Rechten van het Kind, artikel 19,
staat: ‘geen enkel kind mag mishandeld worden. Geen
enkel kind mag slachtoffer worden van seksueel 
misbruik.’ Toch wordt er alleen al in Nederland per
jaar bijna 30.000 keer een vermoeden van kindermis-
handeling voorgelegd aan een Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling. En een heleboel gevallen worden
niet gemeld. Hoewel de werkelijke omvang moeilijk te
schatten is, is dit probleem in de realiteit dus nog 
groter. Kun jij je dat voorstellen? Naar schatting gaan
jaarlijks ongeveer 50 kinderen aan die mishandelingen
dood. Hoe dat komt? En wat je er zelf tegen kunt
doen? Dat lees je in dit informatieblad.

KINDERRECHTENinformatieblad

voor jongeren

KINDERMISHANDELING

Voor wie?

Dit informatieblad is

bedoeld voor jongeren van

de tweede en derde klas

van het voortgezet 

onderwijs die meer willen

weten over het onderwerp

kindermishandeling. Bij-

voorbeeld om er een 

presentatie over te houden

of een werkstuk over te

maken. Of om - alleen of

met een groepje - iets te

doen om kindermishande-

ling tegen te gaan. Of

omdat je misschien denkt

dat jij zelf of iemand

anders mishandeld wordt

en dat je op zoek bent 

naar tips.

Kinderen moeten worden beschermd tegen alle vormen
van mishandeling, dat wil zeggen tegen lichamelijke,
psychische en seksuele mishandeling, zowel binnen
het gezin als daarbuiten. De staat draagt zorg voor
preventie en voor behandeling.

Verdrag voor de Rechten van het Kind
Artikel 19: bescherming tegen kindermishandeling



Wat is kindermishandeling?

Als je (biologische, stief-, pleeg- of adop-
tie-) ouders of je verzorgers, je familie, of
andere volwassenen waar je afhankelijk
van bent je met regelmaat slaan, schop-
pen, uitschelden, vernederen, bedreigen
of je, terwijl jij dat niet wilt, seksueel
benaderen, dan is dat mishandeling.
We spreken dus niet alleen bij lichamelijk
geweld van kindermishandeling. Elke
vorm van fysiek, psychisch of seksueel
contact dat kinderen en jongeren als
bedreigend of gewelddadig ervaren is 
kindermishandeling. Maar ook als je niet
goed verzorgd wordt, er nooit naar je
geluisterd wordt of als je nooit aandacht
krijgt dan is dat kindermishandeling. Er is
dus sprake van kindermishandeling als
mensen je iets ergs aandoen, maar ook
als ze je verwaarlozen! Meestal wordt
een kind of jongere op verschil-
lende manieren tegelijk mis-
handeld, bijvoorbeeld zowel
geestelijk als seksueel.

Het lijkt misschien alsof het woord ‘kinder-
mishandeling’ alleen verwijst naar kinderen,
maar het gaat ook over mishandeling van
jongeren. Net zoals in het Verdrag voor de
Rechten van het Kind verstaan we onder
een kind iedereen tussen 0 en achttien jaar.

Kindermishandeling wereldwijd

In alle landen van de wereld worden kinderen en jongeren mishandeld. Zo worden
sommigen van hen bijvoorbeeld opzettelijk verminkt door volwassenen omdat ze 
zonder armen of benen als bedelaar meer geld ophalen. Om kindermishandeling over
de hele wereld te bestrijden, zijn er behalve het Internationale Verdrag voor de Rechten
van het Kind nog meer afspraken ter bescherming van kinderen. Landen zijn verplicht
zich aan die afspraken te houden. Alleen gebeurt dat in de praktijk vaak niet! Een ernstige
vorm van kindermishandeling die vooral in een aantal Afrikaanse landen voorkomt, is
de besnijdenis van meisjes. Dat is een ingreep aan de geslachtsorganen. Niet alleen 
ontzettend pijnlijk, maar soms ook met ernstige gevolgen zoals veel bloedverlies,
infecties en onvruchtbaarheid.



Eigen schuld? Nooit!

Veel kinderen en jongeren vinden het
moeilijk om te praten over mishandeling.
Ze voelen zich schuldig of schamen zich
voor wat er gebeurd is. Ze denken dat het
aan hen zelf ligt dat ze mishandeld wor-
den. ‘Als ik beter mijn best had gedaan,
dan zouden ze me niet zo behandelen’.
Bovendien worden mishandelde kinderen
en jongeren meestal gedwongen tot
geheimhouding. Ze zijn bang voor de
gevolgen van praten over het misbruik.
Het is begrijpelijk dat kinderen en jonge-
ren die mishandeld worden zo denken,
ook omdat het ze vaak wordt aangepraat
door de dader. Toch is dit onjuist: kinder-
mishandeling is nooit de schuld van het
kind of de jongere. En door te vertellen
over de mishandeling, wordt het mogelijk
voor anderen om te helpen en kan de
mishandeling stoppen.

Waar komt het dan wel door?

Ouders die hun kinderen mishandelen
hebben meestal zelf problemen. Ze hebben
bijvoorbeeld geldzorgen, zijn ontslagen of
verslaafd aan alcohol of drugs. Ze maken
steeds ruzie samen of kunnen de drukte
van het gezin niet aan. Ze hebben het
gevoel geen controle meer te hebben op
hun leven, raken gefrustreerd en reageren
zich af op hun kind. Soms zijn ze zelf als
kind mishandeld en hoewel ze dat zelf
een verschrikkelijke ervaring vonden,
mishandelen ze hun eigen kinderen ook!
Je spreekt dan van transgenerationeel
geweld.

Silvia: Het is discriminatie dat kinderen
worden mishandeld. Het gaat tegen de
rechten van kinderen in.
Edrice: Wij hebben hier nog nooit van een
wet gehoord waarin kinderen worden
beschermd. Daders horen er ook niets
over. Kinderen worden ook gebruikt door
anderen om de ouders te raken. Ik bedoel
dat een kind soms geslagen wordt omdat
zijn vader zijn schulden niet betaalt. Dit
komt veel voor. Het doet mij pijn als ik
hoor dat kinderen mishandeld worden.
Het is lelijk. Mensen mogen kinderen niet
slaan. Het veroorzaakt alleen maar meer
problemen. De kinderen zijn daarna bang
voor de daders en misschien ook wel voor
anderen. En met angst hoor je een kind
niet op te voeden. Je hoort met kinderen te
praten. Daar heb je veel geduld voor
nodig.

Silvia Alves (14 jaar) en Edrice Antonio

Mafaida (15 jaar) uit Quelimane,

Mozambique over kindermishandeling



Gevolgen van kindermishandeling

Kinderen en jongeren die mishandeld zijn, kunnen daar hun
hele verdere leven last van houden in de vorm van fysieke
en/of psychische klachten of gedragsstoornissen. Lichamelijk
letsel is bijvoorbeeld zichtbaar in de vorm van blauwe plek-
ken, littekens, groeistoornissen of zelfs invaliditeit. Psychisch
kunnen mishandelde kinderen en jongeren last hebben van
faalangst, depressiviteit of gebrek aan zelfvertrouwen. Deze
problemen zijn vaak moeilijker te behandelen dan de fysieke
klachten die kinderen en jongeren op hebben gelopen door
mishandeling. Sommigen van hen vertonen ernstige gedrags-
stoornissen: zij hebben bijvoorbeeld grote moeite met het 
leggen van contacten en gedragen zich asociaal.

Als je op heel jonge leef-
tijd mishandeld bent,
heeft dat meestal meer
invloed op je emotionele
ontwikkeling dan wanneer
je op oudere leeftijd 
mishandeld bent. En als 
je langdurig of heel ernstig
mishandeld bent, kun je
daar tot op latere leeftijd
lichamelijke of geestelijke
problemen aan over hou-
den. Ook de manier waar-
op een kind of jongere zelf
met de situatie omgaat en
hoe de mensen om hem of
haar heen reageren, bepa-
len de gevolgen van
kindermishandeling. Want 

Wil je meer weten over kindermishandeling, of ben je op zoek naar tips voor boeken en films?
Kijk dan op www.kinderrechten.nl of www.kindermishandeling.nl 

als een kind of jonge-
re goed opgevangen
wordt, kan het zijn
dat hij of zij er minder
onder lijdt dan 
kinderen of jongeren
die er alleen voor
staan en niemand
hebben om over hun
ervaringen te praten.



TIPS OM IN ACTIE TE KOMEN

Wat kun jij zelf doen?

• Als je denkt dat jij zelf of iemand die je kent mishandeld wordt:

Dan is het goed om daar met iemand over te praten. Natuurlijk is dat hartstikke
moeilijk. Je bent misschien bang dat anderen kwaad of verdrietig worden of dat ze
je niet geloven. Toch is het fijn als er iemand naar je luistert of als jij zelf luistert
naar je vriend of vriendin. Zoek samen naar een volwassene die jullie vertrouwen.
Dat kunnen je ouders zijn of iemand anders die je goed kent, zoals je oma of een
lerares, maar je kunt ook contact opnemen met de huisarts. Als je er echt niet over
wilt praten, kun je ook een brief schrijven over wat er is gebeurt en die aan je
favoriete docent sturen.

Voor een luisterend oor of advies
staan de mensen bij de kindertele-
foon en van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling (beiden ook
voor jongeren!) voor je klaar!

Mijn vader heeft haar verlaten toen ze

zwanger was van mij. Ze stond er dus

alleen voor en kon dat blijkbaar niet aan.

Ook ik stond er alleen voor, want ik had

verder geen familieleden waar ik naar

toe kon. Omdat het lichamelijk en 

psychisch geweld vroeg in mijn leven

begon, wist ik niet dat het niet hoorde.

www.kindermishandeling.nl

Karina (slachtoffer van kindermishandeling)

over haar moeder en zichzelf 

De kindertelefoon: 0800 - 0432. 
Elke dag van 2 tot 8 uur. Het nummer is 
gratis en je hoeft niet te zeggen wie je bent. 
Of, met je mobiele telefoon: 0900 - 0132
(0,20 cent per minuut plus de kosten van je
mobiele telefoon) 
www.kindertelefoon.nl

Het Advies- en Meldpunt Kindermishan-
deling (AMK): 0900 - 1231230 (0,05 cent
per minuut).
www.amk-nederland.nl



Hallo, ik ben Rowena. 

Ik ben tegen kindermishandeling en ik

vind dan ook dat we in actie moeten

komen voor kinderen die mishandeld zijn.

Ik ken zo'n meisje die mishandeld werd

door haar moeder. Zij werd 's winters met

blote voeten naar buiten de kou in

gestuurd omdat haar moeder boos op

haar was. Dat gebeurde wel vaker.

Uiteindelijk wou ze zelfmoord plegen

door van het schooldak af te springen,

maar dat heeft ze gelukkig niet gedaan. 

Gelukkig zijn er mensen van school die

haar helpen. Het gaat nu wel beter met

haar door de hulp die zij krijgt. 

Ik hoop dat alle mishandelde kinderen

hulp krijgen.

Rowena (14 jaar) uit Maarn

over kindermishandeling

• Houd je mondeling over kindermishandeling of maak er een werkstuk over.
Kijk voor meer informatie ook op www.kindermishandeling.nl

• Denk eens na/discussieer in de klas over het volgende: In Zweden staat in de
wet dat het slaan van kinderen verboden is. Bij ons staat dat niet in de wet.
Wat vind je daarvan? Wat zou er volgens jou in de Nederlandse wet moeten
staan?

• Als je actie wilt ondernemen om kindermishandeling tegen te gaan:

Dan vind je hier verschillende tips voor dingen die je alleen of met een groepje
klasgenoten en/of vrienden en vriendinnen kunt ondernemen: 

• Weet jij een oplossing om te contro-
leren of landen zich aan verdragen
houden, zoals aan het Verdrag voor
de Rechten van het Kind waarin
staat dat het verboden is kinderen
te mishandelen?

• Denk jij dat voorlichting over het
thema kindermishandeling nuttig
is? Waarom denk je dat? Hoe zou 
jij er zelf voor kunnen zorgen 
meer mensen over het thema te
informeren?

• Ontwikkel een kennistest/enquête
over kindermishandeling en vraag
zoveel mogelijk mensen die in te
vullen.
Door jouw vragen gaan mensen
over het onderwerp nadenken.
Publiceer de uitkomsten in de
(school)krant of via de radio. Je kunt
ook gebruik maken van de kennis-
test op 
www.kindermishandeling.nl

• Vind jij dat mensen in Nederland
door de wet verplicht moeten wor-



Kindermishandeling wordt vaak in een hoekje geduwd,

omdat men eigenlijk niet weet hoe ermee om te gaan.

Het is een heel moeilijk onderwerp omdat kinderen die

misbruikt zijn, zich vaak schamen en er daarom niet

graag over praten. Daarom vind ik het heel goed dat

door dit informatieblad jongeren meer over kindermis-

handeling gaan nadenken en mishandelde kinderen beter

kunnen helpen. Het is belangrijk dat zij weten dat er

mensen zijn die hen willen en kunnen steunen. 

Als mishandelde kinderen over hun problemen kunnen

praten valt er een deel van de grote last van hun af. In

mijn omgeving zijn er, zover ik weet, geen kinderen die

mishandeld worden. Gelukkig, want ik wens het niemand

toe om mishandeld te worden.

Sanne (14 jaar) uit Sliedrecht 

over kindermishandeling

den om kindermishan-
deling te melden als ze
daar een vermoeden
van hebben? Dus dat
het strafbaar wordt
gemaakt als je niets
doet terwijl je weet dat
een kind of jongere
mishandeld wordt?
Waarom vind je dat?
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Uit: de Metro

Wat denk jij? 

Neemt het aantal 
mishandelingen toe 
of wordt er meer
gebruik gemaakt van
de meldpunten?
Waarom doen de
AMK’s hier volgens
jou geen uitspraken
over?



Je kunt dit informatieblad
ook vinden op 

www.kinderrechten.nl

Dit is een uitgave van het Kinderrechtencollectief. 

Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van rechten van
kinderen en bestaat uit Defence for Children International (DCI), Unicef
Nederland, de Landelijke Vereniging van Kinder- en Jongerenrechtswinkels,
Jantje Beton, de Nationale Jeugdraad, Plan Nederland en Save the
Children Nederland. Het NIZW jeugd is betrokken als adviseur.

Tekst: Mijntje van Kemenade
Illustraties: Olivier Heiligers
Druk: Stenco

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door de
Nederlandse overheid.

Joost (14) wordt door zijn vader regelmatig geslagen. Niet dat zijn vader hem

af en toe eens een tik geeft met zijn vlakke hand. Joost wordt met vuistsla-

gen in elkaar gestompt. Hij heeft er al eens een flinke bloedlip en

een gekneusde neus aan over gehouden. Zijn vader zegt dat je

daar als echte vent maar tegen moet kunnen. Als Joost

wel eens begint te huilen omdat hij de pijn echt niet

meer kan verdragen, wordt zijn vader nog

driftiger. Het is meestal op vrijdagavond

dat zijn vader hem te pakken neemt.

Heel slim van hem. Want als Joost dan

op maandag weer naar school moet,

zijn de grootste blauwe plekken wegge-

trokken. Zijn moeder doet niets. Ze is

zelf ook erg bang voor haar man. 

Wat zou jij doen als je Joost was? Van

huis weglopen? Je vader terugslaan? Is

dat de oplossing? Probeer je te ver-

plaatsen in de situatie van Joost en

schrijf eens op wat volgens jou een

(begin van de) oplossing zou kunnen

zijn.
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